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Planmeca Sovereign to najbardziej zaawansowany model unitu stomatologicznego, 

który znajduje się na rynku. Urządzenie oferuje wszechstronność pracy z wykorzystaniem 

szerokiego zakresu specjalnych funkcji i posiada bardzo atrakcyjny wygląd. Grafi czny, 

inteligentny panel obsługi umożliwia dostosowanie ustawień i parametrów pracy dla 

każdego użytkownika, gwarantując funkcjonalność i elastyczność unitu. Bezprzewodowy 

sterownik nożny zapewnia podwojoną kontrolę pracy całego urządzenia oraz 

instrumentów na konsoli. Personalizacja ustawień unitu dla każdego lekarza nie jest 

skomplikowana, ponieważ wszystkie ruchy unitu, fotela, konsoli są zmechanizowane 

i kontrolowane przez komputer, a symetryczna budowa urządzenia umożliwia 

mechaniczne przestawienie w pozycję do pracy dla lekarzy prawo- i leworęcznych. 

Unit Planmeca Sovereign wprowadził na rynek nowy, najwyższy stopień komfortu pracy 

lekarza spełniając najwyższe standardy pracy w nowoczesnej stomatologii. 

Rewolucyjna koncepcja unitu

Planmeca Sovereign
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Koncepcja unitu stomatologicznego zawieszonego na bloku spluwaczki - Planmeca 

Compact i to powszechnie uznane rozwiązanie zapewniające efektywną, dobrze 

zorganizowaną i higieniczną pracę w gabinecie stomatologicznym. Takie rozwiązanie 

techniczne oraz ultra cienkie oparcie fotela pacjenta rozwiązuje problem połączenia 

komfortu pacjenta podczas zabiegu i prawidłowej ergonomii pracy lekarza. Konsola 

z ramionami „od góry” zapewnia lekkie, precyzyjne i dobrze wyważone ruchy instrumentów, 

a zaawansowana budowa konsoli umożliwia zachowywanie nawet najbardziej 

rygorystycznych procedur higieny pracy. Unit Compact i z doskonałymi, sprawdzonymi 

rozwiązaniami technicznymi to najlepszy wybór dla każdego gabinetu stomatologicznego, 

który chce zachowywać najwyższe standardy pracy w swoje codziennej praktyce.

Doskonałość w zakresie ergonomii pracy

Planmeca Compact i
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Unit Planmeca Compact s to ogromna mobilność i wyjątkowa lekkość przestawienia 

narzędzi, taka konstrukcja unitu zapewnia nowe możliwości pracy stomatologom 

preferującym konsolę z ramionami „od dołu”. Ramię boczne konsoli z siłownikami 

gazowymi gwarantuje jej optymalne ustawienie i umożliwia zamontowanie do sześciu 

narzędzi na konsoli oraz daje pewność, że używane narzędzie zawsze znajduje się 

w najbardziej ergonomicznym położeniu. Przy wejściu / zejściu pacjenta z fotela konsolę 

łatwo można ustawić z tyłu za fotelem tak, aby nie przeszkadzała w poruszaniu się 

po gabinecie. Konstrukcja urządzenia z możliwością umieszczenia bardzo dużej tacki 

na narzędzia wskazuje, że jest to wymarzony unit dla chirurgów szczękowych, którzy 

wykonują także zabiegi ze stomatologii zachowawczej.

Innowacyjna koncepcja - unit z konsolą z boku

Planmeca Compact s
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Koncepcja modularnej budowy unitu Planmeca Universal pozwala na dużą dowolność 

w jego konfi guracji. Podstawowym modułem jest wolnostojący blok spluwaczki. 

Ta unikalna cecha urządzenia pozwala każdemu lekarzowi zaplanować konfi gurację unitu 

tak, aby spełniała jego wszystkie potrzeby. W projekcie aparatu zostały wykorzystane 

wszystkie najlepsze rozwiązania, które występują w linii unitów Planmeca Compact 

m.in. gładkie, dając się bardzo łatwo czyścić powierzchnie, ergonomiczne rozwiązania 

wspomagające pracę lekarza, zaawansowane sterowanie cyfrowe, szeroki zakres 

możliwych do wykorzystania instrumentów, niewielki rozmiar.

Perfekcyjna modułowość

Planmeca Universal
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Planmeca Compact c to unit stomatologiczny z konsolą na kółkach, rozwiązanie nadające 

się najlepiej do dostosowanie urządzenia do specjalistycznych procedur medycznych 

wykorzystywanych przez dentystów. Bardzo stabilna i łatwa w przestawianiu konstrukcja 

konsoli na kółkach umożliwia jej ustawienie na dowolnej powierzchni, która może być 

przystosowana do skomplikowanych procedur implantologicznych lub w chirurgii 

szczękowej. Fotel można wyposażyć w podłokietnik chirurgiczny, w którym unieruchamia 

się rękę pacjenta.

Inteligentna mobilność dla specjalistów

Planmeca Compact c
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Doskonale harmonijny, nieskomplikowany i niewielki pneumatyczny unit Planmeca 

Compact a to idealny wybór dla stomatologów, którzy za niewielkie pieniądze chcą 

posiadać  w swojej klinice prestiżowy unit „z górnej półki”. Planmeca Compact a już 

w podstawowej wersji wyposażony jest we wszystkie niezbędne w pracy instrumenty, 

do których opcjonalnie można dodać szeroką gamę najnowocześniejszych instrumentów 

stomatologicznych sterowanych mikroprocesorowo. Rozwiązania z zakresu higieny pracy, 

zawieszenie fotela z boku na bloku spluwaczki są identyczne z tymi, które występują 

w najdroższych modelach unitów Planmeca.

Doskonałość za niewielkie pieniądze

Planmeca Compact a
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W fotelu Planmeca pomysłowo połączono komfort pacjenta ze świetną ergonomią 

pracy lekarza. Anatomiczne cechy budowy fotela takie jak: cienkie oparcie, podłokietniki 

(zwykłe/chirurgiczne) oraz intuicyjna kontrola ruchów fotela wspierają codzienną, 

efektywną pracę przy fotelu. Luksusowo duża ilość miejsca na nogi pod fotelem jest 

unikalna wśród podobnie zbudowanych foteli dentystycznych, a podwójnie łamany 

zagłówek fotela umożliwia prawidłowe ustawienie i swobodny dostęp do głowy i jamy 

ustnej pacjenta. Opcjonalnie w fotelu można zamontować mechanizm obrotowy, który 

umożliwia obracanie fotela o 180 stopni ( w krokach, co 5 stopni).

To, co najnowsze wśród foteli dentystycznych

Fotel Planmeca
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Lampa pola pracy Planmeca LED zapewnia optymalne oświetlenie przy pomocy czterech 

diod LED. Zapewniają one świetną widoczność w jamie ustnej pacjenta. Oświetlenie 

LED gwarantuje optymalny kolor i temperaturę oświetlenia oraz zapewnia żywotność 

lampy na ponad 50 000 godzin bezobsługowej pracy. Czujniki infrared zamontowane 

na lampie umożliwiają włączanie, wyłączanie, regulację intensywności oświetlenia poprzez 

przesuwanie dłoni przed frontem lampy. Na boku Planmeca LED zamontowane są dwa 

uchwyty, które umożliwiają łatwą i bardzo dokładną regulację położenia lampy, uchwyty 

można zdjąć i sterylizować w autoklawie.

Najlepsza lampa pola pracy

Planmeca LED
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Ergonomiczne stołeczki stomatologiczne Planmeca zaprojektowano tak, 

aby maksymalnie wspomóc pracę stomatologa i zapewnić mu komfort 

pracy. Pięć modeli stołeczków spełnia różne zapotrzebowania użytkowników. 

Ustawienia stołeczków w trzech płaszczyznach reguluje się przy pomocy dźwigni, 

które są tak umieszczone, że można dokonywać regulacji także na siedząco nie 

przerywając zabiegu. Wszystkie powierzchnie i krawędzie występujące w krzesełkach 

są delikatnie zaokrąglone, co gwarantuje możliwość łatwego zachowania ich higieny. 

Podstawa stołeczków ma pięć ramion z kółeczkami zapewniając ich stabilność 

i łatwość przesuwania. Stołeczki występują we wszystkich kolorach tapicerek 

unitów Planmeca. 

Planmeca Intracam AF to w pełni automatyczna i zintegrowana z unitem kamera 

dentystyczna. Kamera wyposażona jest w zaawansowany system auto focus 

z automatycznym systemem kontroli jasności kolorów, osiągając ostre i jasne obrazy 

bez konieczności ich ręcznego ustawiania. Funkcje stop klatka, zwolnienie stop klatki, 

zapisywanie obrazu dokonywane są ze sterownika nożnego, co gwarantuje zawsze 

najwyższą jakość obrazu i higienę pracy. Planmeca Intracam AF może być montowana 

na konsoli unitu z wykorzystaniem systemu szybkozłączek, takie rozwiązanie umożliwia 

bardzo łatwe przenoszenie kamery pomiędzy unitami. Kamera jest bardzo łatwa 

do czyszczenia, ponieważ na jej korpusie nie ma żadnych elementów kontrolnych, 

a powierzchnie nie posiadają łączeń.

Optymalna pomoc, łatwa regulacja

Stołeczki stomatologiczne Planmeca Obsługa szybka i bez wysiłku 

Kamera Planmeca Intracam AF
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lNa zdjęciach mogą występować elementy nie wchodzące w skład standardowej dostawy. Firma zastrzega sobie prawo do zmian.

Planmeca Poland

skr. pocztowa 43 | 00971 Warszawa | Polska

tel. +48 22 497 9084 | fax +48 22 824 3066

biuro@planmeca.pl

Planmeca Oy

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland

tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555

sales@planmeca.com | www.planmeca.com
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